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Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Mindre seminariegrupper föreslogs för att få längre tid till presentation och diskussion. Grupperna var denna gång
mindre av naturliga skäl (färre närvarande på seminariet).
Ytterligare uppgift för att föreslogs för att relatera mer till kursmål 3 (kritiskt reflektera kring likheter och skillnader i
synsätt mellan olika personsäkerhetssektorer och områden) och 5 (tillämpa principerna för utveckling av
skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande program på olika samhällsnivåer). Ingen ytterligare uppgift har lags
till i denna omgång, men ytterligare teorier har belysts för att ge studenterna en bättre möjlighet att applicera
punkt 5. Utvecklingen av punkt 3 tas vidare till nästa kurstillfälle.

Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.
Kursdeltargarna verkar generellt nöjda med kursen baserat på svaren ovan. Ett fritextsvar lyfter oro för att bedömningen av
slutversionen av projektarbetet kan hämmas av förutfattade tankar då delinlämningar granskas och kommenteras på av
läraren. Vidare har en student önskat ytterligare en inlämningsuppgift för att tydligare få fokus på den litteratur som är viktig
att ta med sig framöver.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.
Bedömningskriterier kommer att tydliggöras ytterligare inför nästa kurstillfälle. Utveckling av ytterligare en uppgift kommer
att ses över.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.

